
Förstärkt ledning på F 7 


Kvinnlig flottiljchef 


Överste Ingela Mathiasson är ställföreträdande flottiljchef för F 7 i Såtenäs. 

F 7 i Såtenäs är det enda flygvapenförband som har en orga
nisation med två flottiljchefer, d v s en chef och en ställföre
trädande chef. Den sistnämnda befattningen innehas av 
överste Ingela Mathiasson. 

AV PETER LIAN DER 

I
nom armen är det vanligt att förbands

chefen har en ställföreträdare med 

samma tjänstegrad. Sedan den l janu

ari i år har även F 7 i Såtenäs denna led
n ingsorgan isation . 

Det är överste Ingela Mathiasson som 

innehar befattningen som ställföreträ

dande flottiljchef vid F 7, men med samma 

befogenheter som chefen överste Fredrik 

Heden. Om bakgrunden till att förbands

ledningen på F 7 har förstärkts, säger 

Ingela Mathiasson: 

- F 7 har växt till. att bl.i ett av Sveriges 

största militära förband, och med en av de 

största förbandsbudgetarna som är på 

drygt en miljard kronor. 
En stor del av budgeten avser under

hållskostnader för Gripen och Hercules

systemen. Dessutom har flottiljen en bred 
verksamhet med två Gripendivisioner, en 

transportflygenhet, värnpliktiga med bl a 

flygbasjägare, Teknikkontor 37/39 som 

styr logistiken för de två flygsystemen. 

Ingela Mathiasson är unik genom att 

vara den första kvinna i Försvarsmakten 

som utnämnts till överste. Hon inledde sin 

karriiir ) 98 I och blev meteorolog i flyg

vapnet. 

Hur kommer det sig att du blev officer? 

- Jag är uppväxt i Ljungbyhed och jag 

vet inte om det behövs någon mera för

klaring, säger Ingela Mathiasson med ett 

skratt. 

Men det var naturligtvis inte den enda 

anledningen. Hon ville ha ett arbete som 

erbjöd en kombination av teoretisk utbild
ning och praktisk inriktning, varför just 

försvarsmeteorlogjobbet lockade. 

Efter några år tog dock karriären en 

annan inriktning när hon började jobba 

med underrättelsetjänst vid Norra f1yg

kommandot som fanns i Luleå. Hon fort

satte sedan med tjänstgöring inom den 

militära underrättelse- och säkerhetstjäns

ten (Must) i Stockholm. 

Därefter väntade en tjänst som lärare 

vid Försvarshögskolan i Stockholm inom 

ämnena strategi och säkerhetspolitik. Hon 

har även hunnit med en period i 

Högkval1eret och arbetat med långsiktig 

försvarsplanering i form av perspektivpla

nering och studieverksamhet. 

Till F 7 kom Ingela Mathiasson under 

2002 för att arbeta som stabschef. Den I 

april i år tillträdde hon sin nuvarande tjänst 

och befordrades samtidigt till överste. 

Konstruktionen med en förbandschef och 

en ställföreträdare anser hon är bra: 

- Med en mångfacetterad verksamhet 
och de allt hårdare kraven på uppföljning 

av ekonomi, verksamhetsledning, verk

samhetssäkerhet o s v, blir kraven på för

bandschefen och dennes ansvar alltför 

stora för en individ. 
Att vara Försvarsmaktens första kvinn

liga överste ser hon själv inte som särskilt 

speciellt. Den framgångsrika karriären 

tycker hon är en följd aven vilja att vara 

med och kunna påverka den verksamhet 
som hon deltar i. 

Viljan och engagemanget har lett långt. 
Ingela Mathiasson har nu definitivt upp

nått en position med ett betydande infly
tande . • 
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